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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 25.04.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în

ziua de 25 aprilie 2001, între orele 8,30-15,30, având următoarea ordine

de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea

şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea

Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică.
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La propunerea domnului dep.acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei au mai fost introduse trei noi puncte pe ordinea de

zi, după cum urmează:

3. Dezbateri asupra punctului de vedere al Guvernului

privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale

şi Autorităţii Judecătoreşti (Raport nr.153/XVIII/8 din 5.03.2001)

4. Dezbateri asupra punctului de vedere al Guvernului

privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei

medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de

persoane prevăzute în legi speciale (Raport nr.302/XVIII/8 din

14.03.2001)

5. Alte probleme curente privind activitatea comisiei.

În cadrul dezbaterilor în fond asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea O.G.108/1999 s-au avut în vedere şi prevederile

cuprinse în proiectul de Lege pentru aprobarea O.G.103/2000, ca având

acelaşi obiect de reglementare, precum şi punctul de vedere exprimat de

Guvern.

Astfel, în conformitate cu actualele dispoziţii, constituie

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 30.000.000

lei funcţionarea oricărui obiectiv fără autorizaţie sanitară de funcţionare

sau fără viza autorizaţiei pe anul în curs, cât şi funcţionarea după

emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii.

Deasemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

5.000.000 la 20.000.000 lei creşterea păsărilor şi animalelor de consum,
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în zonele locuite, în spaţii la distanţe mai mici decât cele stabilite prin

normele de igienă în vigoare.

În ceea ce priveşte modul de dezinfecţie a apei potabile

produsă şi/sau distribuită populaţiei, comisia apreciază că impunerea

exclusivă a metodei clorinării poate stopa aplicarea, pe viitor, a unor

metode moderne şi în acest sens, s-a apelat numai criteriul respectării

standardelor în vigoare.

Pentru contravenţiile privind încălcarea normelor de igienă

în vigoare la amplasarea şi exploatarea  closetelor cu groapă simplă, a

instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, nerespectarea de către

serviciile de salubritate  a acestor norme, etc., au fost majorate amenzile

până la plafonul de 20.000.000 lei.

Dezbaterile acestui proiect de lege s-au oprit la art.12,

urmând a se relua într-o viitoare şedinţă. La punctul al treilea al ordinii de

zi, comisia a dezbătut punctul de vedere al Guvernului asupra proiectului

de Lege pentru aprobarea O.G.nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti asupra căruia s-a întocmit

şi înaintat raport în data de 5.03.2001. Având în vedere greutăţile cu care

s-a confruntat Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti în repartizarea fondurilor

către Ministerul Apărării Naţionale pentru asigurarea medicamentelor şi

materialelor sanitare pentru infirmeriile de unitate, Comisia pentru

sănătate şi familie apreciază că sunt necesare norme proprii de aplicare a

Contractului � Cadru adoptate la specificul organizării asistenţei medicale

în reţelele sanitare proprii acestor ministere şi instituţii. În acelaşi timp,

comisia a hotărât că unităţile spitaliceşti, indiferent de ministerul sau

instituţia de care aparţin, sunt obligate să asigure servicii medicale pentru

toate categoriile de asiguraţi, atât civili cât şi militari, în conformitate cu
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principiile enunţate în Legea nr.145/1997. În acest sens, comisia a hotărât

în unanimitate să înainteze un raport suplimentar care să cuprindă aceste

amendamente.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în

mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru

unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, pentru care s-a

întocmit şi depus raport, Comisia pentru sănătate şi familie a sesizat, ca

justificată, introducerea în rândul acestor beneficiari şi a persoanelor cu

handicap. În aceste condiţii s-a hotărât, în unanimitate, înaintarea unui

raport de înlocuire care să menţioneze aceste drepturi.

La ultimul punct al ordinei de zi, domnul

dep.acad.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, a prezentat

memoriul �Consorţiului Baia Mare fără poluare� care atrage atenţia

asupra gradului înalt de poluare al municipiului Baia Mare care a afectat

şi afectează grav şi în continuare starea de sănătate a populaţiei care

încalcă dreptul alienabil al cetăţenilor la un mediu de viaţă sănătos

prevăzut atât în Legea nr.137/1995 cât şi prin reglementările legislaţiei

Uniunii Europene în materie. După cum a afirmat domnia sa, încălcarea

flagrantă a acestui drept impune intervenţia energică a organismelor

abilitate ale statului în virtutea prerogativelor constituţionale. În acest

sens este necesară apelarea Comitetului interministerial pentru

promovarea şi urmărirea planului naţional de acţiuni pentru protecţia

mediului pentru iniţierea unui proiect de act normativ şi declarararea

municipiului Baia Mare  �Zonă de risc înalt de poluare�. Acest proiect de

act normativ trebuie să aibă în vedere stabilirea de facilităţi atât în

domeniul acordării asistenţei medicale, accesul gratuit şi neîngrădit la

bazele de tratament şi odihnă, drepturi suplimentare în domeniul

protecţiei sociale şi nu în ultimul rând restrângerea activităţii agenţilor
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economici din zonă care funcţionează ca factori de risc pentru sănătatea

populaţiei şi mediu.

Având în vedere cele menţionate în memoriu, Comisia

pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să sprijine această

acţiune prin înaintarea unei scrisori de protest adresate preşedintelui

Comitetului interministerial pentru promovarea şi urmărirea planului

naţional de acţiuni pentru protecţia mediului.

În continuare, domnul dep.acad.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, a făcut cunoscută situaţia creată de Societatea

�Romplumb� din Baia Mare, cunoscută sub denumirea de �Uzina morţii�,

datorită faptului că este unul dintre cei mai mari poluatori din România.

Oamenii mor răpuşi prematur de cancer, boli cardiovasculare şi

respiratorii. Toţi copiii din Baia Mare au o concentraţie alarmantă de

plumb în sânge, ceea ce conduce ireversibil la reducerea coeficientului de

inteligenţă, afectarea văzului, tulburări de creştere, probleme

comportamentale şi o ridicată incidenţă a leucemiei. Efectele plumbului

asupra mediului sunt devastatoare.

Cu toate acestea, marii poluatori sunt ţinuţi în funcţiune cu

banii publici obţinuţi chiar din contribuţiile celor cărora le şubrezesc

sănătatea.

Având în vedere această situaţie gravă, domnul

dep.acad.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, a propus înfiinţarea

unei comisii mixte formată din membrii ai comisiei şi din reprezentanţi ai

Comitetului interministerial pentru promovarea şi urmărirea planului

naţional de acţiuni pentru protecţia mediului. Comisia a aprobat această

propunere, în unanimitate şi a desemnat pe domnul

dep.acad.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, doamna dep.dr.Ana

Florea, doamna dep.Constanţa Popa, domnul dep.dr.Dragoş Iuliu Liviu şi

domnul dep.dr.Ludovic Abiţei, ca să facă parte din această comisie.
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Această comisie mixtă are menirea de a analiza situaţia la faţa locului şi

de a propune înaintarea unor iniţiative legislative şi administrative care să

stopeze genocidul de la Baia - Mare.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat

motivat (2), după cum urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş şi domnul

dep.dr.Ovidiu Brânzan, membrii ai Grupului Parlamentar al PDSR.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM
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